
 D7קולנוע  -הפעלת מתקן 
 כללי -על המתקן 

קולנוע רב חושי הינו מתקן ותיק, המיוצר ע"י חברת סימנוע בפתח תקווה. זהו מתקן "כחול/לבן", 
 מהמתקדמים בעולם המעניק חוויה של "להיות בתוך סרט". 

הלקוחות צופים בסרט תלת מימד, על גבי כסא הנע לכל הכיוונים ומכיל אפקטים )רוח באוזניים, תנועות 
ברגליים( + אפקטים נוספים באולם הקולנוע כמו עשן, רוח, מים, בועות,  בגב ובישבן, תחושת "עכברים"

 ארומה ועוד.
 מושבים והוא יכול לארח בנוחות משפחות וקבוצות. 11בקולנוע 

 הפעילות בקולנוע ובדלפק מצולמת ומוקלטת, לצרכי בטיחות ובקרה.
 

 הנהלים כתובים בלשון זכר, אך מיודעים לנשים וגברים גם יחד. הערה:
 

 נהלי פתיחת הקולנוע

 יש לבצע סיבוב מסביב למתקן ולוודא שלמות והעדר נזקים. .1

 הדלקת אור בקולנוע, וודא שכל התאורות דולקות . .2

 הדלק מזגן.  .3

 שחרר לחצן פטרייה חצי סיבוב. .4

 הדלק את  המקרן ע"י השלט.  .5

 הדלק את המחשב והמגברים . .6

 .)קומקס( המחשב ךמס ת אתיש לנקו .7

 מטעינה ונקה אותם בעזרת מטלית ניקוי. הוצא את המשקפיים .8

 וודא שמאל ימין מכוון . -  HD GRIDהפעל מסך  .9

 הדלק מכונת עשן ובועות . .10

 12345היכנס לבדיקת אפקטים סיסמא  .11

 ברגליים,  "עכברים"רוח,  בדוק כל אחד מהאפקטים  ריח, בועות, מים, .12

 ויציאת אוויר בעינית הראש.  כריות אוויר

 נזק ופיצוץ הכרית(.הפעלת כריות האוויר לזמן ממושך תגרום ל -)אזהרה

 .ומסודר, הוילון פרוש ולא ניתן לראות ציוד לא רלוונטיוודא שהקולנוע נקי  .13

 אפ הפרסום לסרט "הפיראטים" עומד במקומו ופונה ללקוחות.-יש לוודא כי רול .14

 בטלוויזיה הפונה לזירת הקרח. הפעל את הקליפלקים, וד הטלוויזיה מסכישוודא  .15

( INPUT>  USB < 7DMAX) 

 אורות מהבהבים סביב האטרקציה ואורות התצוגה של הסרטים דלוקים . הדלקת  .16

 הפעלת קופת הקומקס והתחלת משמרת. .17

 מספיק נייר רציף במדפסת הקופה.  ויש לוודא כי ישנ .18

 אם אין מספיק, לוודא מראש שיש גליל נוסף בהישג יד.

 יש לעדכן את המנהל. - חוסר/עודףבמידה ויש  ספירת הכסף בקופה ווידוא כי קיים סכום הקרן.  .19

 וודא כי הכספת נעולה. .20



 נהלי הפעלת הקולנוע

 מ' מהדלפק, יש לקום לקראתו. 3למרחק עם הגעת לקוח  .1

 .ולהמליץ ללקוח על הסרט המועדף )מופיע בהמשך( יש לנהל שיחה על פי תסריטי שיחה .2

 יש למכור כרטיסים ללקוח.לאחר בחירת הסרט  .3

 יש להקליד זאת באופן המדויק בקופה  -אם ללקוח יש שובר, או כרטיס חינם  .4

 )+ להוסיף הערה על כרטיס חינם(

 יש להכניס את הלקוחות , לתת משקפיים ולוודא הפעלתם . .5

 ילדים קשורים היטב ע"י חגורת הבטיחות .היש לוודא ש .6

 . יה בסרט, בדיוק כפי שמופיע בהמשךיהעביר תדריך לצפיש ל .7

 של האנשים הנכנסים לסרט.  ',רישום בדף נספח א לבצע .8

 ולוודא שהכל כשורה ואיש אינו קם או מרים את ידו. -במהלך ההקרנה, יש לצפות בלקוחות במתקן  .9

 בכל מקרה של תלונה של לקוח, רצוי לערב אחמ"ש. .10

)עד לתיקון  מבוך המראותלכניסה  -, ניתן להציע ללקוח פיצוי נדרש זמן לסדרש קלהתבמידה ויש  .11

 . התקלה(

 חמ"ש ניתן לבצע זיכוי, אך יש לקחת מהלקוחר אושזיכוי, יש לעדכן אחמ"ש. באיבקש במידה ולקוח מ .12

 שם מלא, מס' ת.ז + טלפון נייד )חוקי רשות המיסים(.

 חוויה .לשתף אותך בלקוח מה בקשבסיום הסרט יש לאסוף את המשקפיים מהלקוחות, ול .13

 הבאה . לוודא שהאולם נקי ומוכן להקרנה לאחר עזיבת הלקוח, יש  .14

 נהלי סגירת הקולנוע

 את המסכים ואורות התצוגה כבותיש ל .1

 את המקרן  הבכ .2

 כבה את המזגן .  .3

  , לעצירת חירוםלחץ על מפסק הפטריה .4

 כבה את המחשב והמגברים  .5

 בועות .הכבה את מכונת עשן ומכונת  .6

 המשקפיים לטעינה .כל זוגות את  חבר .7

 בצע ניקיון של הקולנוע כולל שאיבת אבק . .8

 ניקיון וסדר באזור העבודה. .9

 ות בטופס הסיכום .צפירשום את כמות היש ל .10

 '.ספור את הכסף בקופה ובצע דיווח יומי נספח ב .11

 .את האחמ"ש מיידית  לעדכן יש - חוסר או עודף של במקרה .12

 דיווח לכספת .טופס ההכנס את מעטפת הכסף + .13

 .השרשרתבאמצעות  תקןסגור את המ .14

  



 

 לתפעול + שיווקיים -דגשים 

אנו מוכרים חוויה ועבור הלקוח, החוויה  בהגעת לקוחות למתקן חובה לקום לקראתם ולפתוח בשיחה. .1

ומתלבט האם לרכוש כרטיס. אנו יודעים שבמידה וירכוש כרטיס  -החלה ברגע שניגש בכיוון אלינו 

 ייהנה בוודאות ואנו רוצים לעזור לו להנות מהחוויה בכללותה. -ויכנס לסרט 

באתם לבלות קצת ?( ולספר  -יש להביע התעניינות בלקוחות )אני מבין שאתם בחופשה משפחתית ? או  .2

להם על החוויה ולגרום להם לרצות לחוות אותה )זהו הקולנוע הכי מתקדם מסוגו // יש כאן מבחר 

 סרטים לבחירה // זה נותן תחושה של להיות חלק מהסרט // זו חוויה שאסור לכם לפספס(

לא מרוצים ולכן חשוב לסייע ללקוח בבחירת סרט. לא אנו לא רוצים להחזיר כסף ולגרום ללקוחות  .3

ס ילדים קטנים מידי לסרטים מפחידים )ואם הם מתעקשים, להסביר להורה שאין החזר כספי להכני

 אם יבהלו ויצאו באמצע(.

יש ילד קטן אז: יש לנו יש לנסות להבין מה מעכב אותם מלרכוש כרטיסים ולתת מענה רלוונטי )אם  .4

אם ₪ .   100כרטיסים ב  4סרטים מותאמים במיוחד לילדים .  אם זה המחיר אז: יש לנו מבצע של 

דקות, חוויה של פיראטים שמעביר אתכם  13חושבים שזה קצר מידי אז: יש לנו כאן סרט מעולה של 

 בכל האפקטים שהקולנוע מכיל, וכו' וכו'(.

על מנת לראות שאף אחד לא קם  -רנת הסרט, בתדירות מספיק טובה חשוב להציץ במסך בזמן הק .5

 ואיש אינו מרים את ידו ואין בעיה בהקרנה.

מד )אם לא הודלקו, או לא יתכנו תקלות בהפעלה, כמו משקפיים שלא עובדות ולא רואים בתלת מ .6

לפעול ע"פ ספר בטווח החיישנים( או תקלות הקרנה נוספות )סרט נתקע, אין סאונד(. במקרה כזה יש 

 הפעלת המתקן שנמצא בארונית מתחת לקופה.

יש להציע לכל לקוח להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, ולקבל הטבה ליום ההולדת וגם פרסום על   .7

 אטרקציות חדשות ומבצעים לפני כולם.

 גורמי סיכון ודגשי בטיחות

 לעוף מהכסא ולהיחבט. המתקן הוא סימולטור, בעל תנועה לכל הכיוונים. ילד שלא קשור יכול .1

 יש להניח תיקים בצד. אורח עם תיק או ששם את הידיים בצדדים, עלול להפגע מתנועת הכסא. .2

 אין להכנס עם אוכל ושתיה ! .3

 אין לעשן או להדליק אש בקולנוע בשום אופן ! .4

חשיבות גדולה לבקרה תכופה של הטלוויזיה המקרינה את הנעשה בתוך הקולנוע, על מנת לזהות בעיה  .5

 ברגע שהיא נוצרת.

כאשר אי דיוקים מהווים מבחינת המדינה ורשות המיסים עבירה  נושא חשוב מאוד, -בקרת כספים  .6

 פלילית. יש להקפיד בדיוק, בכל ענין הקשור בכספים ואם יש ספק, לערב את המנהל.

 


